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Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza 

im. Wincentego Pola  

w Lublinie 
 

 

Wydział Nauk Społecznych 
kierunek: Turystyka i rekreacja 

studia I stopnia 
 

Tab. 1 

Ogólna charakterystyka modułu 

Nr modułu: 

C. 10. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Wykład fakultatywny – Serwowanie potraw oraz 

dekoracje w gastronomii hotelowej 

Rodzaj modułu:  
specjalistyczny 

Rok: III Semestr:  6 Sposób zaliczenia: Z 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 15  

Ćwiczenia   

Liczba punktów ECTS 2  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Celem zajęć jest przekazanie informacji i wiedzy z zakresu serwowania potraw oraz 

dekoracji potraw i stołu stosowanych w gastronomii hotelowej. 

2 Zapoznanie studentów z mechanizmami występującymi w obiektach 

gastronomicznych pozwalających na prawidłową obsługę gościa. 

    3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem związanym z zastawą 

stosowaną w gastronomii, wskazanie technik dekoracji potraw i stołu oraz 

zapoznanie z zasadami serwisowania dań 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Bez wstępnych wymagań 

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia i 

stopień ich 

osiągania  

Odniesienie do 

charakterysty

ki II stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

  Wykład 

Wiedza 

W1 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu serwowania 

potraw oraz dekoracji potraw 

K_W02++ P6S_WG 

W2 Identyfikuje metody i techniki stosowane w poznawaniu K_W03+++ P6S_WG 
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poszczególnych elementów związanych z serwowaniem 

potraw oraz dekoracji stołu i potraw 

Umiejętności 

U1 W sposób klarowny i spójny potrafi wypowiadać się w 

mowie i piśmie, na tematy dotyczące serwowania potraw 

oraz dekoracji stołu  i  potraw 

K_U01++ 

K_U03++ 

K_U09++ 

K_U11++ 

P6S_UW 

P6S_UO 

U2 Dokonać oceny własnych umiejętności i wskazać 

ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym 

działaniu 

K_U14+ 

K_U19+ 
P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

K1 Jest przekonany o ważności i wartości wiedzy z zakresu 

gastronomii dla wszelkich profesjonalnych działań w 

zakresie obsługi gościa 

K_K01+ 

K_K04+ 
P6S_WG 

P6S_KK 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

 

Wykład fakultatywny- Serwowanie potraw i dekoracje w gastronomii hotelowej. 

Historia dekorowania potraw 

Asortyment narzędzi do wykrawania 

Przechowywanie dekoracji, ich trwałość i prezentacja 

Przechowywanie kwiatów w weku 

Techniki i sposoby wykrawania z warzyw 

Przygotowanie Sali konsumenckiej poprzedzające obsługę 

Rodzaje bielizny stołowej 

Zasada ustawienia stołów 

Nakrywanie stołu 

Bankiety 

Serwetki – przygotowanie i sztuka składania 

Zastawa stołowa – asortyment i zastosowanie 

Serwowanie potraw – Zasady serwisowania dań wg karty menu 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny z dyskusją 

 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test wiadomości 

W2 Test wiadomości 

U1 Test wiadomości 
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U2 Test wiadomości 

K1 Test wiadomości 

 

 

Tab. 8 

Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin – 

studia stacjonarne 

Liczba godzin – 

studia niestacjonarne 

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego): 

Wykład 15  

Ćwiczenia (laboratorium, projekt)   

Konsultacje (egzamin)                5  

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 20  

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  1  

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)    

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 20  

Przygotowanie się do egzaminu 10  

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30  

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 1  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  2  

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Jargoń R., Obsługa konsumenta, Warszawa 2000 

2. Tołłoczko J., Syndoman P., Serwetki i serwetniki, Warszawa 2012 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł:  Anna Cichosz 

Adres e-mail: anna_cichosz@vp.p 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 


